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PosUDEK vEDoUcÍHo BAKnlÁŘsxÉ pnÁcr

Jméno studenta: Jakub Nedorost

Název bakalářské práce: Marketingová komunikace vybraného subjektu.

Cíl práce: Zhodnotit, pro společnost Brand Gifts, a.s./ možnost komunikace prostřednictvím

sociální sítě Facebook .

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. S. Myslivcová' ING.PAED.IGIP

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zDracování tématu studentem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a je'iich aplikace oři zoracovánítématu x
Hloubka orovedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu Drácei
Přehlednost a looická stavba ístruktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost použit'ích pramenů x
Schopnost studenta zDracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Formulování vlastních názorů studentem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úprava práce (text, tabulkv, qrafu) x
SWlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se Zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. V rámci vypracovávání své BP jste realizovaI marketingový v'ýzkum. Součástí

dotazníků jsou otázky, směřující k identifikaci respondentů (zákazníků firmy). Které
další identifikační údaje by byIo přínosné do dotazníku zařadit - s ohledem na to, že
se jedná o B2B trh, tedy o B2B zákazníky?

2. Lišily se nějak odpovědi respondentů s ohledem na jejich věk nebo pohlaví?

Práci doporučuji k obhajobě.

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: v'ýborně
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Autor Se ve své práci zabývá komunikací, konkrétně komunikací rea|izovanou

prostřednictvím sociálních sítí. 1\a základě rešerše odborné literatury a realizace

marketingového výzkumu se snaží navrhnout komunikaci pro konkrétní subjekto

firmu Brand Giftso a.s.

V první části BP student uvádí teoretická východiska marketingové komunikace

obecněo dále logicky postupuje přes možnosti marketingové komunikace na

internetu k sociálním sítím. ZákJadem této části je rešerše dostupné odborné

literatury. Tato část je zpracována velice svědomitě, vykazuje logickou strukturu,

obsahuje aktuální informace.

Druhá část BP je věnována krátkému seznámení s Íirmou Brand Giftso 8.S.l

následuje interpretace výsledků marketingového qýzkumu' jehož cílem bylo zjistito

zda zákazníci firmy používají sociální sítě' především zda ajak používají sociální sít'

Facebook.

V závěru BP student uvádí doporučení' vyplývající z obou částí.

Cíl BP byl bez výhrad naplněn, student pracoval samostatně a svědomitě.
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